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Pressmeddelande 
Stockholm 10 september 2019 

Investment Outlook: Osäkra utsikter motiverar försiktighet 
 
Svaghetstecken i den globala tillväxten i kombination med handelskrig och en i närtid extra grumlig 
riskbild då Brexit-hösten närmar sig, gjorde att vi i augusti underviktade aktier för första gången sedan 
2016. Utöver riskbilden har utvecklingen sedan årsskiftet dessutom varit väldigt stark, varpå vi 
bedömde att en minskning av risknyttjandet var lämplig. 
 

- Vi befinner oss i den sencykliska fasen av konjunkturen, och ihop med det pågående 
handelskriget ger det oss signaler som gör att vi ifrågasätter tillväxttakten och bolagens 
förmåga att generera vinster. Mot detta står förnyade insatser från centralbankerna och 
politiker, samt en redan betydande riskaversion bland placerare. Beslutet om hur defensiv man 
vill vara är en balansgång mellan kortsiktig oro med hög volatilitet och mer långsiktiga 
beaktanden som att det är ovanligt stor skillnad mellan utdelningsnivån på börserna och 
utdelningsnivån på obligationsmarknaden, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, 
Private Banking.  

Denna gång innehåller rapporten tre teman där ett av dem är hållbarhet. Ämnet har gått från en 
angelägenhet för de mest engagerade till ordet, debatten och frågorna som ingen kan undvika. Vi 
behandlar området Impact investing – hur du via dina placeringar kan göra skillnad. Nästa tema är en 
längre analys där vi går igenom olika energilagringslösningar och den potential de medför för hållbara 
energikällor som vind- och solkraft. Till sist gör vi en studie av Stockholmsbörsen och vilken exponering 
den har. 

 

Missa inte vår webbfilm och lyssna gärna på podden, allt samlat på seb.se/investmentoutlook. Här finns 
även rapporten att läsa i sin helhet. 

 
För mer information kontakta 
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer  
08-763 6304 
fredrik.oberg@seb.se 

Presskontakt 
Laurence Westerlund, Pressansvarig  
08-763 8627 
laurence.westerlund@seb.se 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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